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Obrigado por tantos
anos de realizações
Também temos que elogiar (e muito) o
entusiasmo, trabalho e união do Rotary Club de São
Vicente-Antônio Emmerich, pela conquista de um
Subsídio Global, no valor de US$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil dólares). Ele é a prova de que, quando bem
feito, todos os projetos são viáveis de realização, não
importa o tamanho ou tempo de existência do clube.
Confira na matéria “Informática, uma ferramenta de
inserção social” como o clube obteve essa conquista,
com o papel decisivo e surpreendente de uma
estudante intercambista. Ainda temos as notícias do
cotidiano dos clubes dentro da sessão “Clubes em
Ação”, mostrando um pouco de tudo que o rotariano
é capaz de realizar em seu dia-a-dia.
Nesta edição da Revista Rotary 4420, criamos
um anúncio de página inteira para homenagear
o aniversário do Rotary International, intitulado
“SOMENTE QUEM É CAPAZ DE DAR DE SI, ANTES DE
PENSAR EM SI, CONSEGUE SERVIR À HUMANIDADE
POR 112 ANOS SEM PARAR”. Além de fazer a justa
homenagem, ele serve para refletirmos o quanto
cada rotariano tem de importância na história desta
incrível organização. É como cada gota no oceano, as
estrelas no céu ou uma folha que purifica o ar numa
árvore da cidade grande. Por mais anônimo que
pareça, o individual de cada associado em Rotary é
o verdadeiro motor que faz a nossa locomotiva se
movimentar por mais de 11 décadas seguidas.

Falando em realização, o Distrito 4420 inovou
com a realização do treinamento “Rotary para novos
rotarianos”. Veja nesta edição algumas informações
e fotos do evento, realizado no CAMP SBC. Em
referência ao “Mês dos Serviços Profissionais”,
preparamos uma entrevista com Paulo Sergio Brito
Franzosi, gerente regional do Sebrae-SP na Baixada
Santista/SP e sócio do Rotary Club de Santos. O
especialista traz dicas sobre empreendedorismo e
como abrir um negócio da forma mais correta. Ainda
temos um importante artigo do EGD Fernando Dias
Sobrinho sobre “Planejamento Estratégico”. São
muitos assuntos que podem ajudar numa possível
referência para diversas realizações em Rotary.

E por falar em aniversário, não podemos
deixar de mencionar o Rotary Club de Santos pelos
90 anos de existência. Fundado em 26 de fevereiro
de 1927, ele organizou uma extensa programação
para celebrar este importante marco. Neste 22 de
fevereiro de 2017, seus companheiros farão várias
ações e homenagens durante o dia, onde terão a
ilustre presença dos norte-americanos John Germ
e Judy, Casal Presidente 2016-2017 do Rotary
International. A visita será uma honra para o clube
santista, que já teve a satisfação de receber outros
presidentes ao longo da história. Preparamos uma
reportagem que conta um pouco sobre a trajetória
do clube, seus projetos e lideranças, como a linda
história de Paulo Viriato Corrêa da Costa (in
memoriam).

Abraços e boa leitura!

MENSAGEM DO PRESIDENTE
- John F. Germ -

John F. Germ
Presidente do Rotary
International
Ano Rotário
2016-2017

O Rotary fará 112 anos em 23 de fevereiro. É espantoso ver
o quanto o mundo, e o Rotary, mudaram desde que o Paul Harris e
mais três amigos deram origem à organização em Chicago, nos idos de
1905. Algumas coisas são fáceis de se comparar entre hoje e o mundo
de então. As mudanças foram vertiginosas no campo da medicina,
tecnologia e sociedade em geral. Se colocarmos lado a lado um mapa
mundi atual e um de 1905, veremos muita diferença. Ao contrário, não
podemos comparar o real com o que poderia ter sido, simplesmente
pela inexistência de dados.
Em outras palavras, não dá para comparar o mundo de hoje
com o que ele seria se o Rotary não existisse. Foram muitos os desafios
enfrentados pela organização nestes 112 anos. Tratamos conflitos com
ações de paz, e pobreza com educação. Tratamos a falta de saúde básica
com projetos de pequeno e grande portes; indo do fornecimento de
equipamentos às clínicas em pequenos vilarejos à ambiciosa iniciativa
para erradicar a paralisia infantil. Jamais saberemos como o mundo
seria sem o Rotary, sem Rotary Clubs em praticamente todos os países,
sem pessoas que não quisessem se juntar a nós.
O que posso é dizer com absoluta certeza que o mundo é
um lugar bem melhor do que seria graças ao Rotary, e que o Rotary
aumenta em força e poder por causa de você. O mundo precisa do
Rotary agora mais do que nunca. Precisa da nossa coragem, otimismo e
idealismo. Precisa da nossa voz de tolerância, cooperação e esperança.
Precisa de uma organização como a nossa, que provou que pessoas de
todos os países e culturas podem trabalhar num clima de amizade e
juntas chegarem ao sucesso.
Nenhum de nós conhece plenamente o impacto das nossas
ações. Nenhum de nós conhece os efeitos que virão do que fizermos
e dissermos, das decisões que tomarmos, das oportunidades que
agarrarmos e das que deixarmos passar. Mas todos nós sabemos que
quando plantamos o bem, colheremos o bem; quando escolhemos Dar
de Si Antes de Pensar em Si, o caminho que seguirmos será feliz.
O futuro é misterioso e não se revela antes do tempo. Ninguém
consegue prever com exatidão o que está por vir, porém, eu tenho fé no
meu Rotary e nos rotarianos, de que com o passar de cada ano faremos do
mundo um lugar melhor por meio de um Rotary a Serviço da Humanidade.

MARCELINO SILVA
Editor da Rotary 4420
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MENSAGEM DO DIRETOR

MENSAGEM DO GOVERNADOR

- José Ubiracy Silva -

- Ronaldo Tadeu Caro Varella -

Rotary - Paz e Prevenção
Resolução de Conflitos
José Ubiracy Silva
Diretor do Rotary
International
Gestão 2015-2017
Zonas 22 e 23

O total de refugiados no final de 2015 atingiu 65,3 milhões,
ou seja uma em cada 113 pessoas do planeta Terra, de acordo com o
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
Esse número preocupante representa um aumento de 5,8 milhões em
relação ao ano anterior. A agência para refugiados da ONU informa que
o número de pessoas deslocadas por conflitos é o mais alto da história,
superando até mesmo os dados da II Guerra Mundial, quando dezenas de
países dos cinco continentes se envolveram no mais devastador embate
bélico da humanidade.
Esse número assustador de pessoas tem sido deslocado de seus
países em decorrência de conflitos armados ou perseguição. Entre as
vítimas de conflitos armados, a maioria são civis e desses uma grande
parte são crianças. O Papa Francisco, preocupado com essa situação, tem
orado pela Paz Mundial em várias ocasiões e feito apelo às lideranças
mundiais para que encontrem o caminho da paz. A nossa Fundação
Rotária tem incentivado projetos humanitários, bolsas de estudos e
outras campanhas, treinando líderes jovens e adultos para prevenir e
mediar conflitos, e ajudar refugiados que deixaram seu país por causa da
guerra que tem ceifado milhares de pessoas.
Nós também realizamos projetos que abordam as raízes dos
conflitos, como pobreza, desigualdade, tensões entre grupos étnicos,
falta de acesso à educação e escassez de recursos. Rotarianos de todo o
mundo estão se juntando a esses esforços e entrando em ação em favor
da paz mundial. É muito importante que haja esse esforço conjugado
para ajudar a promover a paz, principalmente apoiando os Centros
Rotary pela Paz, as Bolsas Rotary pela Paz e conhecendo mais de perto o
Grupo Rotarianos em Ação pela Paz.
Por seu turno, o Conselho de Curadores da Fundação Rotária
definiu uma meta para a Iniciativa “Doações Extraordinárias para os
Centros Rotary pela Paz”, que é conseguir US$ 150 milhões em contribuições
e compromissos de doação até junho de 2017. Os fundos terão o objetivo
de garantir a continuidade das Bolsas Rotary pela Paz no futuro. Assim,
será possível manter até 100 bolsistas selecionados anualmente para
participar do programa de mestrado ou aperfeiçoamento profissional em
uma de nossas universidades parceiras, estudando as causas de conflitos
e explorando soluções inovadoras.

Salve Companheiros!

Ronaldo Tadeu
Caro Varella
Governador do
Distrito 4420 do
Rotary International
Ano Rotário
2016-2017

O mês de fevereiro é muito especial para nós rotarianos, a
nossa instituição completa 112 anos de existência, com infindáveis
realizações em prol da humanidade. Comemoramos também o mês
da Paz e Prevenção / Resolução de Conflitos.
Em 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris e mais três amigos
deram início a uma grandiosa obra chamada Rotary. Acredito que,
naquele momento, ele não tinha ideia da grandiosidade e do rumo
que a nossa instituição tomaria. Hoje, podemos nos orgulhar de fazer
parte desta família chamada Rotary, pois somos mais de 1,2 milhões
de pessoas espalhadas pelo mundo, cada uma com o firme propósito
de “Dar de si antes de pensar em si”. Quando analisamos o que cada
clube faz por suas comunidades, nos mais diversos países, acreditamos
firmemente que estamos no caminho certo.
Quando falamos em Paz e Prevenção / Resolução de Conflitos,
o que nos vem à mente são imagens referentes às guerras, revoluções
e grandes conflitos entre nações, mas não é bem assim. O Rotary vai
mais longe, possibilitando coisas incríveis, melhoramos a qualidade
de vida por meio de iniciativas humanitárias, bolsas de estudo e
dos Centros Rotary pela Paz. Nossos associados entram em ação
para abordar as causas dos conflitos, como pobreza, desigualdade,
tensões entre grupos étnicos, falta de acesso à educação e escassez
de recursos.
Desta forma, aumentamos a conscientização sobre como
lidar com conflitos familiares e na comunidade de forma pacífica
desde cedo. Inclusive, promovemos projetos para conscientizar as
pessoas sobre os mais diversos tipos de violência. Essas ações pela paz
são mobilizadas por Grupos de Rotarianos em Ação espalhados em
todos os lugares do planeta e pelos Centros Rotary pela Paz em ação
conjunta com a ONU, reforçando desta forma o seu compromisso de
promover a paz e a compreensão entre os povos.
Vamos comemorar, viva o Rotary!

Em apenas uma década, mais de 900 bolsistas se formaram nos
Centros e estão seguindo carreira em campos relacionados à paz. Muitas
vezes, eles acabam assumindo posições de liderança em governos, ONGs,
forças armadas e organizações internacionais, como Nações Unidas e
Banco Mundial. O Rotary não cessa de trabalhar nesse sentido, consciente
de que a paz poderá ser alcançada através da interação harmoniosa
entre as nações. E o Rotary pode exercer uma grande influência sobre a
governabilidade do mundo, pois como disse Paul Harris não será utopia
o ideal rotário da Paz Universal e o Rotary tem demonstrado que é
sobretudo uma organização pacifista, que sempre trabalhou pela Paz.
ROTARY 4420 - JAN/FEV 2017
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Nove décadas servindo
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Um
Dr. dos
Luizprincipais
Claudio do
prepara
clube, o
paciente
projeto SEART
para
receber
estáintervenção
no 9º ano com
emergencial
oito livros editados
no coração

Comemorando mais um ciclo de vida com inúmeros projetos, Rotary Club de Santos
recebe o Presidente do Rotary International para celebrar 90 anos de história
Com uma trajetória repleta de conquistas,
serviços e projetos que mudaram a vida de muitos
nas comunidades onde atua, o Rotary Club de Santos
comemora 90 anos de vida em 2017. Fundado em 26
de fevereiro de 1927, momento em que a economia
cafeeira estava em franca expansão, um médico
muito dedicado à benemerência, Samuel Augusto
Leão de Moura, em reunião com um grupo de
amigos empresários e profissionais liberais, decidiu
criar um “Club de Rotary”. Entre os momentos
inesquecíveis estão a fundação do hospital Casa da
Esperança, em virtude dos casos de poliomielite,
a construção do primeiro posto de salvamento na
orla santista e a visita do médico Albert Sabin.

Estas atividades, equipamentos e estruturas
odontológicas de ponta são fruto de um Projeto
de Subsídio Global que o Rotary Club de Santos
desenvolveu com a ajuda de parceiros importantes.
Dentro da repleta agenda do dia 22, logo após o
almoço, Germ ainda fará uma visita oficial à sede do
clube, localizada no Edifício Rotary, em Santos/SP.
“Por volta das 16 horas, ele descerrará sua própria
imagem na galeria de fotos dos presidentes do RI que
já estiveram aqui conosco. Ele será o 24º presidente
a nos visitar oficialmente. Logo em seguida, também
está prevista uma reunião com as jovens lideranças
rotárias, contemplando os grupos de Rotary Kids,
Rotaract e Interact patrocinados por nós”.

Sérgio André Carvalho, Presidente Humanitário
2016-2017, explica que o clube desenvolve atividades de
destaque regional. “O nosso maior projeto é a Casa da
Esperança de Santos, com 59 anos de funcionamento. O
Melhor Companheiro, existe há 74 anos, e assiste crianças
do ensino fundamental em 38 escolas municipais,
fortalecendo o companheirismo e a leitura. O projeto
Semeando Escritores e Artistas Revelando Talentos
(SEART) está em atividade há nove anos e tem oito livros
lançados. O Pratique a Cortesia incentiva de várias formas
a troca de cortesias na população. Há outros projetos
paralelos e eventos promocionais, como a Macarronada
da Esperança e o Feijão, Samba e Solidariedade”.

O coquetel de boas-vindas a Germ e
convidados terá início às 19h30. Uma das atrações
será o lançamento de um livro alusivo ao aniversário
do clube. “Intitulado 90 anos de Histórias do
Rotary Club de Santos, trata-se de uma narrativa
desta fantástica trajetória. A ideia é muito antiga,
pois não tínhamos um livro que contasse a nossa
própria história. Haviam apenas encartes e revistas
sobre algumas gestões. Verifiquei que estávamos
perdendo esta história e comecei a separar os
principais atos realizados por nossos companheiros,
dando vida a publicação. O exemplar será vendido
por R$ 50,00. O valor arrecado será aplicado nos
projetos que patrocinamos, especialmente a Casa
da Esperança de Santos”.

No total, o clube possui 38 projetos em diversas
áreas. Ao longo dos 90 anos de existência, recebeu
praticamente todas as menções presidenciais pelas
metas realizadas, sendo um dos mais reconhecidos
do Brasil pelos serviços prestados à sociedade. E
para apresentar estas conquistas ao Presidente
do Rotary International (RI), John F. Germ, e aos
demais convidados da festiva de aniversário, há uma
organização impecável nos bastidores. “O evento será
realizado em 22 de fevereiro. Após o café da manhã,
levaremos o Presidente do RI à Casa da Esperança,
onde ele plantará uma árvore e fará a inauguração
do complexo de saúde bucal, composto por radiologia
digital 3D, escovódromo e consultório odontológico”.

“Após o café da manhã, levaremos o
Presidente do RI à Casa da Esperança, onde ele
plantará uma árvore e fará a inauguração do
complexo de saúde bucal".
- Sérgio André Carvalho ROTARY 4420 - JAN/FEV 2017
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Geminação em Portugal
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Comitiva do clube brasileiro foi recebida
pelos companheiros portugueses em Viseu

- Projeto Coração Alerta O acordo de geminação prevê o intercâmbio
entre clubes de Rotary de países e culturas distintas.
Este processo contempla a troca de experiências
entre os clubes, seus companheiros e profissionais
para entender a formula de sucesso de seus projetos.
Discutindo um assunto em comum, os clubes
geminados podem prover melhorias nas comunidades
onde atuam. Recentemente, o Rotary Club de Santos
teve a oportunidade de se tornar gêmeo de dois
clubes na Europa. “O primeiro deles foi o Rotary Club
de Lisboa-Norte, e o outro foi o Rotary Club de Viseu,
ambos em Portugal. Além de estarmos em outro país,
tivemos o prazer e a responsabilidade de construir
parcerias em cidades tão importantes”.
Carvalho destaca a importância das geminações
realizadas no exterior. Ele diz que é muito difícil fazer uma
geminação, o que torna o desafio mais motivador. “Graças
ao apoio de todos do nosso clube, tivemos o prazer de fazer
duas geminações dentro da Gestão Humanitária 2016-2017.
Pudemos conhecer os projetos de excelência destes clubes,
enquanto eles também terão acesso às nossas experiências
de sucesso, seja pela troca de informações ou por meio
de visitas presenciais. Inclusive, o clube de Viseu absorveu
o nosso projeto Coração Alerta, que visa a prevenção do
Infarto Agudo do Miocárdio. Cedemos todo o projeto e
torcemos para que eles coloquem em prática com sucesso
naquela cidade portuguesa”.

Visita à Universidade de Coimbra

Projeto Coração Alerta será aplicado no clube português

Presidente do RC de Santos formaliza geminação em Viseu

Marco rotário em Viseu foi visitado pelos brasileiros

ROTARY 4420 - JAN/FEV 2017
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Inesquecível companheiro
- Paulo Viriato Côrrea da Costa Em 1978-1980, ele serviu em âmbito mundial,
como Diretor de RI. Em seguida, foi indicado para
assumir o cargo de Vice-Presidente em 1979-1980. Em
1981, tornou-se Curador da Fundação Rotária para o
período e 1981 a 1984. Nesse ano, ainda esteve à frente
do comitê da 72ª Convenção do Rotary em São Paulo.
Por estar sempre envolvido intensamente, Viriato
recebeu o Prêmio do Mérito Raimundo de Oliveira
Filho, concedido anualmente a um companheiro de
destaque no Brasil. Da Fundação Rotária, ele recebeu a
citação por Serviços Meritórios, o Prêmio por Serviços
Distinguidos e o título de Benfeitor.
Rita Corrêa da Costa foi a fiel companheira
de Viriato na sua trajetória em Rotary

Santista empreendedor e arquiteto formado
pela Universidade Mackenzie de São Paulo, Paulo
Viriato Côrrea da Costa esteve à frente de um dos mais
respeitados conglomerados de empresas de Santos.
Apesar dos inúmeros compromissos profissionais,
jamais deixou de se dedicar à comunidade, atuando
em iniciativas de cunho cultural, social e filantrópico,
participando de várias comissões municipais e de
campanhas que visavam o engrandecimento da cidade.
Viriato marcou seu envolvimento na comunidade
participando de momentos significativos e recebendo
o título de Cidadão Emérito da Cidade de Santos.
Presidiu o Conselho de Administração da
Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, foi membro
do Conselho de Administração do Museu de Arte Sacra
e da Casa da Esperança de Santos. Ocupou a cadeira
Marechal Rondon no Instituto Histórico e Geográfico de
Santos e representou o Estado do Rio Grande do Norte
do Clube Cívico dos 21 Irmãos Amigos. Em razão do
seu envolvimento em RI, colaborou para que projetos
sociais fossem implementados, sendo participante da
captação dos recursos necessários para a compra das
vacinas para a erradicação da poliomielite no Brasil,
totalizando mais de 6 milhões de dólares.
Seu trabalho como rotariano foi reconhecido
com mais de 32 condecorações que ele recebeu de
prefeituras, governos estaduais e federais no Brasil e
no exterior. Quinze cidades no mundo o agraciaram
com o título de Cidadão Honorário e mais de uma
centena de unidades rotárias do Brasil e do exterior o
reconheceram como Sócio Honorário. O envolvimento
de Paulo Viriato no Rotary começou em 7 de Março
de 1956, quando ele ingressou no Rotary Club de
Santos, contando com apenas 26 anos de idade. Cinco
anos mais tarde, assumiu a presidência do seu clube e
governou o Distrito na Gestão 1972-1973.

Presidir o RI em 1990-1991 foi o caminho
natural de seus méritos. Após ocupar este cargo,
Viriato retornou à Fundação Rotária como Curador
de 1991 a 1997, atuando como Chairman no Ano
Rotário 1995-1996. Assumiu na mesma época (1994 a
1998), a missão de Representante Presidencial do RI
para as Nações Unidas. No decorrer de mais de 40
anos de vida rotária, ele teve participação em mais de
23 Comitês de Rotary International e de 11 Comitês
da Fundação Rotária. Participou de mais de 25
Convenções de RI e atuou em mais de seis Conselhos
de Legislação. Representou o Presidente de RI em mais
de 45 Conferências Distritais ao redor do mundo e em
mais de 20 Institutos Rotários Regionais.

“O Rotary vem de uma geração para outra geração. Nosso papel é
recebê-lo, engrandecê-lo e, engrandecido e honrado, passá-lo às
gerações que nos irão suceder. E, se não pudermos fazê-lo melhor
e maior, pelo menos procuremos entregá-lo como o recebemos:
querido e respeitado por tudo o que conseguiu realizar em benefício
das comunidades e da paz entre as nações”.
- Paulo Viriato Correa da Costa -

In Memoriam
23 de Janeiro de 1930.
10 de Abril de 2000.

Sempre com o mesmo entusiasmo, atuou
como Group Leader, presidiu conferências, moderou
fóruns e convocou institutos, representando Rotary no
ideal de servir. Visitou mais de 158 países, tendo sido
recebido pelo Papa, reis, rainhas, presidentes e chefes
de nações. Uma de suas prioridades era divulgar a
verdadeira imagem de Rotary, mostrando o que é, o
que pretende e o que o movimento já realizou. O livro
“Imagens de Rotary”, lançado durante o ano de sua
presidência é o testemunho mais contundente da ação
eficaz do Rotary e dos seus milhares de associados
espalhados pelo mundo.
Nascido em 23 de janeiro de 1930, em Santos,
foi casado com Rita Corrêa da Costa, com quem teve
quatro filhos: Paulo Eduardo, César Luís, Carmen
Cinthia e Jorge Augusto. "VALORIZE ROTARY COM FÉ
E ENTUSIASMO", de sua autoria, foi o Lema 1990-1991.
Também adicionou outro mote em sua gestão, tão
pioneiro quanto significativo: "PRESERVE O PLANETA
TERRA". Ele ainda lançou um desafio aos rotarianos do
mundo inteiro, concentrado em quatro áreas básicas,
sendo Flora, Fauna, Poluição do Ar e Proteção das
Águas. Incentivou assim, de maneira contagiante, o
trabalho que muitos clubes e distritos já desenvolviam
com a Ecologia. O inesquecível companheiro faleceu
em 10 de abril de 2000.

Antes, durante de depois de presidir o RI,
Viriato se dedicou em várias frentes
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O primeiro clube do
Brasil em DQA

Casa da Esperança de Santos
No início dos anos 30, a vacina contra a
poliomielite não existia. Enquanto isso, a doença
matava ou provocava paralisia. O médico Samuel
Augusto Leão de Moura, com o apoio de rotarianos,
criou a assistência informal à criança pobre e aleijada,
servindo de apoio às vítimas da doença. O atendimento
médico era realizado pela Sociedade Portuguesa de
Beneficência, que colocou sua estrutura à disposição. Em
maio de 1948, foi iniciada a construção de um hospital
próprio, em terreno cedido em comodato, pela Legião
Brasileira de Assistência. Ele funcionou sob os cuidados
do Rotary Club de Santos até meados de 1957, quando
uma assembleia criou a Associação Casa da Esperança.

Fundada em 24 de julho de 1957, a Casa da
Esperança de Santos faz assistência social, sem fins
lucrativos, em várias áreas. Desenvolve ações integradas
às crianças, adolescentes e adultos com dificuldades
locomotoras, mentais e sensoriais. Em sua missão diária, a
instituição conta com a colaboração de empresas, entidades
e milhares de pessoas que reconhecem a importância
dos serviços prestados a vários municípios da Baixada
Santista/SP. Atualmente, o local oferece atendimento
especializado e multidisciplinar em Fisioterapia, Neurologia,
Odontologia, Ortopedia e Psicologia. Mais informações no
www.casadaesperancadesantos.org ou (13) 3278-7800.

Colaboradores e direção são unidos pelo mesmo ideal

Foi com muito orgulho e gratidão que
os companheiros do Rotary Club de Santos foram
parabenizados pelo Distrito 4420 do Rotary International,
diante do ótimo desempenho obtido nas metas de DQA
(Desenvolvimento de Quadro Associativo). Ao lado do
Rotary Club de Santo André, que obteve a quarta posição
no cenário nacional, o clube santista se coloca como o
maior do Brasil em números de sócios ativos, segundo
divulgação oficial do escritório brasileiro do RI. Conheça
os cinco primeiros clubes brasileiros em números de
associados. A lista foi divulgada em fevereiro de 2017:
1. Rotary Club de Santos - 138 sócios - Distrito 4420 - SP.
2. Rotary Club do Rio do Janeiro - 132 sócios - Distrito 4570 - RJ.

A Casa da Esperança é referência no
tratamento físico e intelectual de crianças

3. Rotary Club do Recife - 122 sócios - Distrito 4500 - PE.
4. Rotary Club de Santo André - 106 sócios - Distrito 4420 - SP.
5. Rotary Club da Bahia - 101 sócios - Distrito 4550 - BA.

Em 2016, a entidade fez 59 anos de serviços prestados

Próximos eventos
do RC de Santos
Macarronada da Esperança:
O evento será realizado em 15 de março, no
Buffet Mario, em Santos/SP. Convites vendidos
antecipadamente e renda revertida à Casa da
Esperança de Santos.
Feijão, Samba e Solidariedade:
Acontece em 4 de junho, no Clube de Regatas
Vasco da Gama, em Santos/SP. Venda de convites
antecipados e renda revertida aos projetos sociais
da Fundação Rotária.

A Casa atende cerca de 280 crianças da Baixada Santista

Visite o Rotary
Club de Santos

• Reuniões: quartas-feiras.
• Horário: início às 12h30 - almoço.
• Local: Mendes Plaza Hotel - Restaurante Le Coq Dór.
• Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Gonzaga - Santos/SP.
• Telefone: (13) 3234-5577 | Facebook Oficial: @rotaryclubdesantos.
• Site: www.rotarydesantos.org.br | E-mail: secretaria@rotarydesantos.org.br
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Informática, uma ferramenta
de inserção social
Parceria entre rotarianos brasileiros e clube de Rotary da Alemanha mostra que a união
de esforços é capaz de transformar comunidades via projeto de Subsídio Global
O Rotary Club de São Vicente-Antônio
Emmerich acaba de entregar um projeto de Subsídio
Global (GG 1530790) repleto de significados. Ao mesmo
tempo que a iniciativa tem méritos por ter percorrido
as etapas técnicas e burocráticas que o processo
exige, ela também envolveu a participação de vários
atores de forma proativa. A missão passou por três
presidentes do clube, sendo iniciada pelo companheiro
Douglas Pinheiro (2014-2015), passando por Adélio
Servinsckins (2015-2016) e concluída agora por João
Nunes, Presidente Humanitário 2016-2017. Além deles,
o sucesso do projeto teve relação direta com o trabalho
de Bruna Marina, intercambista do clube que viveu um
período na Alemanha.

Neste sentido, o projeto do clube vicentino pode
servir de exemplo para outros rotarianos. Ele conseguiu
concentrar esforços entres três gestões distintas, um
parceiro internacional e uma jovem estudante. “A Bruna
foi fundamental em todos os contatos com o clube
parceiro, desde as conversas com seu pai adotivo na
Alemanha, até a ideia ser aceita por seus pares no clube
alemão. Eles concordaram com a parceria, mas nada seria
possível sem o esforço e o trabalho dela. É a segunda
vez que um projeto do nosso clube é apoiado por um
intercambista. Fica o exemplo para os outros clubes do
nosso Distrito”, revela Roberto Martins, ex-presidente
(2005-2006) e fundador do Antônio Emmerich.

Batizado de “Informática, uma ferramenta de
inserção social”, o projeto começou a ser desenhado em
2014, quando Bruna estava na Alemanha participando
do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary
International (YEP - Youth Exchange Program).
Coincidentemente, Pinheiro é o pai dela e era o
presidente do clube brasileiro naquele ano. Além da
união dos associados, a missão do clube ganhava um
importante ingrediente, que era a confiança que o
pai depositava na filha. O processo de relacionamento
com os parceiros europeus foi iniciado nas conversas
de Bruna com seu “pai anfitrião” na Alemanha, que
naquela época era o presidente do Rotary Club Bad
Neuenahr-Ahrweiler (Distrito 1810).

Em 2005, o clube também realizou um projeto
de Subsídio Equivalente, desta vez com o Rotary Club
Elst Over-Betuwe (Distrito 1550), na Dinamarca, com
a participação do intercambista Rafael Fabregas. Ele
conta as principais lições que seu clube teve com esta
experiência. “Os clubes de Rotary precisam ter projetos
de aplicação viável e metas atingíveis. Um estudante,
que é ciente das necessidades da sua comunidade, pode
conseguir ótimas parcerias no exterior para aplicar no
Brasil. Os nossos intercambistas demonstraram que, com
dedicação, trabalho e uma boa dose de convencimento,
o programa de intercâmbio do Rotary também é uma
missão social, principalmente quando podemos criar
soluções para servir a humanidade”.

“É a segunda vez que um projeto do nosso clube é
apoiado por um intercambista. Fica o exemplo para
os outros clubes do nosso Distrito”.

- Roberto Martins -

Bruna (à esq.) recebeu a gratidão de Nunes e da diretora
da entidade pela conquista do Subsídio Global

Governador Varella e companherios do RCSV
Antônio Emmerich celebram a inauguração
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O trabalho em equipe foi destaque no Subsídio
Global do RCSV Antônio Emmerich

Desafios superados em equipe
Foi na gestão de Pinheiro (2014-2015), junto
com os esforços de Bruna lá na Alemanha, que todo
o trabalho de pesquisa, planejamento e articulação
foi realizado. No Ano Rotário 2015-2016, gerido
pelo companheiro Servinsckins, o clube recebeu os
recursos e iniciou o processo de cotação e compra dos
equipamentos necessários. Coube a equipe de Nunes,
concluir a prestação de contas e acertar os detalhes
para que tudo fosse entregue na Gestão Humanitária
2016-2017. Foi assim que nasceu o projeto “Informática,
uma ferramenta de inserção social”, dando origem
a “Sala de Informática Rotary São Vicente Antônio
Emmerich, com o apoio da Fundação Rotária, do
Distrito 4420 e do Distrito 1810.
Com a presença do Governador Ronaldo
Varella, a inauguração ocorreu em 4 de fevereiro, como
parte da programação do aniversário de 13 anos do
clube. Mas quem recebeu o presente foi a Associação
Promocional Irmã Maria Dolores, entidade escolhida
para receber o projeto. Localizada na populosa Área
Continental de São Vicente/SP, ela promove cursos
profissionalizantes às pessoas de baixa renda, numa
região que possui cerca de 20 mil habitantes. “Essa
brilhante conquista é o resultado colaborativo de
várias gestões do Antônio Emmerich. Isso comprova
que individualizar objetivos não é um bom caminho.
Juntos somos mais fortes para servir a humanidade
dentro da nossa vocação”, afirma Varella

Martins diz que os desafios foram superados
com muita dedicação, conversa com fornecedores,
reuniões de avaliação com os companheiros e muitos
cálculos matemáticos para que os valores envolvidos
fossem bem aproveitados. “Quero salientar que temos
poucos anos de fundação, mas esbanjamos união,
trabalho e dedicação aos projetos desenvolvidos junto
as comunidades. O sucesso deste Subsídio Global
é uma prova deste nosso empenho. É por isso que
sempre fazemos questão de trazer novos convidados
às reuniões do clube e divulgamos nossas ações junto
a toda comunidade vicentina. Mostramos que o
Rotary é uma forma de fazer o bem e trabalhar por
um mundo melhor”, conclui.
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A sala de informática ganhou o nome do clube vicentino

A ação foi repleta de significados aos participantes

Investimento a serviço
da comunidade

Sobre a Irmã Maria Dolores

Somando os esforços do Rotary Club Bad
Neuenahr-Ahrweiler, do Distrito 1810, da Fundação
Rotária, do Rotary Club de São Vicente-Antônio Emmerich
e do Distrito 4420, o Subsídio Global GG 1530790 foi da
ordem de US$ 35.000,00 (trinta e cinco mil dólares).
Calculando o dólar rotário, custos de conversão e impostos,
o valor do repasse ao Brasil foi de R$ 135.101,00 (cento e
trinta e cinco mil e cento e um real). “Na faixa etária de
14 a 80 anos, a instituição acolhe alunos no período da
manhã, tarde e noite. É um lindo trabalho. Além do valor
aplicado, o maior patrimônio do projeto será a autoestima,
capacitação, geração de renda, acesso à tecnologia e
acesso ao mercado de trabalho”, enfatiza o Governador.
Foram feitas adequações na rede elétrica da sala
de informática, instalados 26 computadores “All One da
HP”, duas impressoras multifuncionais da Epson, aparelhos
de ar-condicionado, lousa digital, cadeiras e bancadas para
três alunos lado-a-lado, somando 24 posições de ensino,
estabilizadores, sistema de som, projetor, suporte, armários
e dois bebedouros duplos. “Varella diz que promover
a inclusão digital significa facilitar o desenvolvimento
social, pessoal e profissional das pessoas atendidas. É um
investimento que vai além dos 35 mil dólares. Este é o
principal legado que os companheiros que conquistaram
este Subsídio Global vão deixar para as comunidades
beneficiadas pelo projeto”, finaliza.

Pertencente à Diocese de Santos, a Associação
Promocional Irmã Maria Dolores é uma entidade civil
sem fins lucrativos. A espanhola Irmã Maria Dolores
Muñiz Junquera deu início à iniciativa em 5 de
maio de 1994, com a finalidade de assistir, educar e
promover o bem-estar de crianças, jovens e adultos.
Ela escolheu os bairros do Quarentenário, Vila Ponte
Nova e Jardim Rio Negro, ambos na Área Continental
de São Vicente, para conscientizar a população
sobre seus direitos e deveres. Desde 2009, as três
localidades passaram a se chamar Jardim Irmã Maria
Dolores, em homenagem a missionária.
Suas atividades, cursos e projetos são desenvolvidos
em centros comunitários, igrejas, Casa da Saúde da
Mulher, Escola Profissionalizante Irmã Maria Dolores
e nos restaurantes Bom Prato 1 e 2. Graças ao
empreendedorismo da religiosa, a entidade oferece
oportunidades e vida digna à população mais
carente. As obras são mantidas pela atuação de sua
diretoria e pela comunidade local. O objetivo é dar
continuidade a obra deixada por Dolores, falecida em
30 de agosto de 2008. A instituição está localizada
à Rua Nova Rio de Janeiro, 319 - Jardim Irmã Maria
Dolores - São Vicente/SP. Mais informações estão
disponíveis no site www.vipinstitucional.org.br ou
pelo telefone (13) 3566-4407.

Visite o RCSV Antônio Emmerich:
“Isso comprova que individualizar objetivos não é
um bom caminho. Juntos somos mais fortes para
servir a humanidade dentro da nossa vocação”.

• Reuniões:
quintas-feiras.

• Local:
Restaurante Torre Praia.

- Ronaldo Varella -

• Horário:
20h30 - jantar.

• Endereço:
Rua Onze de Junho, 209
Centro - São Vicente/SP.
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RC de Santos-Porto

RC de Bertioga

PRESIDENTE ELEITO | ÁREA 1

112 ANOS DO ROTARY | ÁREA 4

Durante reunião ordinária da Gestão Humanitária 2016-2017, presidida
por Ivo Sanches, o Rotary Club de Santos-Porto formalizou seu novo
comandante para o Ano Rotário 2017-2018. O companheiro Andrey
Storte foi escolhido para presidir o clube no próximo ciclo rotário.
Realizado em 24 de janeiro, no Mendes Plaza Hotel, em Santos/SP, o
encontro também teve a participação de Ronaldo Varella, Governador
do Distrito 4420, ministrando brilhante palestra sobre Rotary. Logo após
as formalidades, Sanches agradeceu a presença de todos e os reuniu
num agradável almoço de companheirismo.

Com o objetivo de trazer novos membros para seu quadro social, o
Rotary Club de Bertioga comemorou os 112 anos do Rotary International
(RI). Com a presença de vários interessados em ingressar no clube,
o Presidente Antonio Duarte exibiu um vídeo sobre a história do RI
e, de forma pioneira, realizou um “Quiz Rotário” com o público. A
reunião contou com a participação do companheiro Paulo Henrique
Belleze, e sua noiva Patricia Geraldi, representando o Rotary Club de
Araçatuba-Alvorada (Distrito 4470). “Estou feliz com o apoio de todos.
Foi ótimo para multiplicarmos as ações do Rotary”, agradeceu o anfitrião.

RC de Santos-Boqueirão

RC de Praia Grande

POSSE E VISITA OFICIAL | ÁREA 2

ROTAVOLEI NA PRAIA | ÁREA 5

Em 2 de fevereiro, o Rotary Club de Santos-Boqueirão recebeu a visita
oficial do Governador Ronaldo Varella. No evento, Juliana Barroso
tomou posse como sócia do clube. Ela faz parte da terceira geração
de rotarianos na família. Foram concedidos títulos Paul Harris para
quem contribuiu à Fundação Rotária. Também foram entregues
quatro safiras e três rubis para as associadas que fizeram doações
múltiplas. O cerimonial ainda teve inúmeras atrações. “Esse clube é
um orgulho. Sou grata pelas companheiras que compõem esse time
de sucesso”, agradeceu a Presidente Claudia Valério.

Em 11 de fevereiro, o Rotaract Club de Praia Grande realizou o
"Rotavolei 7.0 - Prevenir-se é a jogada", projeto que teve início em 2010,
sendo o primeiro campeonato de vôlei de praia amador do Distrito
4420 de Rotaract Clubs - Tsunami. Ao longo dos anos, ele recebeu vários
prêmios. Na edição 2017, o objetivo foi promover o combate à AIDS e
DSTs, entregando preservativos e um folder explicativo aos moradores
e turistas de Praia Grande/SP. Repleto de companheirismo, ele ainda
teve uma grande aula de zumba na areia da praia. Os organizadores
agradeceram os parceiros pelo sucesso do evento.

RC de Cubatão

RC de Itariri-Pedro de Toledo

COMPANHEIRISMO | ÁREA 3

SOBRE O ROTARACT | ÁREA 6

Num agradável sábado de 11 de fevereiro, os companheiros do Rotary
Club de Cubatão reuniram amigos e familiares para um delicioso dia
de companheirismo. O encontro foi realizado na residência de Hermes
Balula e Cida, Casal Presidente Humanitário 2016-2017 do clube
cubatense. O caloroso clima do verão, o espírito de amizade e a união
dos participantes tornaram o evento ainda mais gratificante. Coroando
o ambiente de festa, o Governador Ronaldo Varella e sua esposa Monica
marcaram presença com muito entusiasmo, alegria e descontração. Os
anfitriões agradeceram o apoio de todos.

Em 30 de janeiro, os membros do Rotary e do Interact Club de
Itariri-Pedro de Toledo receberam a visita de Leandro Taveira,
Representante Distrital de Rotaract do Distrito 4420. Durante a reunião,
ele ministrou brilhante palestra sobre o papel da instituição. Programa
parceiro do Rotary, o Rotaract é destinado aos jovens entre 18 a 30
anos de idade. Foi criado em 1968, em North Charlotte, na Carolina do
Norte (EUA). Seu nome surgiu da expressão Rotary in Action (Rotary
em ação). Sua bandeira é o companheirismo através do servir. O evento
foi encerrado com um descontraído coquetel.

RC de Cubatão-Jardim Casqueiro

RC de Diadema

VISITA OFICIAL | ÁREA 3

SOBRE O INTERACT | ÁREA 7

Em 26 de janeiro, o Rotary Club de Cubatão-Jardim Casqueiro
organizou sua festiva oficial para receber a visita do Casal Governador
Ronaldo Varella e Monica. O evento foi realizado na Kalabalis Pizzaria
e Restaurante, no bairro do Jardim Casqueiro, na cidade de Cubatão/
SP. Durante o cerimonial, foi concedido título Paul Harris e demais
reconhecimentos para alguns companheiros. Lembrete: o clube
iniciou a divulgação da 9ª Noite da Pizza, que será realizada em 17 de
março. Os convites custam R$ 30,00. Crianças de 6 a 10 anos têm 50%
de desconto. Menores de 5 anos não pagam. Participe!.

No dia 11 de fevereiro, parte dos associados do Interact Club de Diadema
participaram pela primeira vez do Fórum e da Represete, organizados
pelos Interact Club de Santos-Porto e Interact Club de Santos-Prof.
Fuschini. Dentro da programação, foram realizadas palestras sobre
motivação e organização de projetos, além da oportunidade de
conhecer novas pessoas. Logo na primeira participação, os integrantes
de Diadema levaram pra casa o troféu de caravana mais numerosa. Eles
agradeceram pela participação no evento e já articulam a presença de
um grupo maior nos próximos encontros.
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RC de Santo André-Norte

RC de São Paulo- Saúde

VISITA OFICIAL | ÁREA 9

INCENTIVO AO ESPORTE | ÁREA 13

O Casal Governador Ronaldo Varella e Mônica foi recepcionado por
Regina Bernadete Ferreira Guinez, Presidente do Rotary Club de
Santo André-Norte. Ela apresentou as obras filantrópicas mantidas
pelo clube. Um dos projetos apresentados foi o “Criança Cidadã
Andreense”. A iniciativa atende crianças da comunidade Tamarutaca,
no contra turno do horário escolar. São cerca de 80 crianças, de seis
a 12 anos de idade, que são tiradas da ociosidade das ruas. “Foi um
momento importante para nós, uma vez que eles puderam conhecer
alguns de nossos projetos sociais”, afirmou a anfitriã.

No dia 9 de fevereiro, o Rotary Club de São Paulo-Saúde realizou a
doação de 50 pares de tênis da marca Dray, fabricados especialmente
para a prática do Futebol de Salão. Eles serão utilizados pelos alunos
da Escolinha de Futsal do Clube da Comunidade Castulio do Amaral,
localizado no bairro do Jardim da Saúde, em São Paulo/SP. A ação é
fruto da colaboração dos sócios, liderados por Nilo Mitsuru Izukawa,
Presidente Humanitário 2016-2017 do clube. Como recompensa, nada
melhor que o sorriso dos garotos ao receberem novos calçados para a
prática do esporte que é a paixão de todos eles.

RC de São Caetano do Sul-Olímpico

Treinamento da Equipe Distrital

RECONHECIMENTO | ÁREA 10

GOVERNADOR 2017-2018 | DISTRITO 4420

No mês dos Serviços Profissionais, o Rotary Club de São Caetano do
Sul-Olímpico realizou reunião para valorizar os profissionais de destaque
na sociedade. Indicados por companheiros do clube, os homenageados
foram o barbeiro Ciro de Siena, com mais de 50 anos de experiência
e voluntário em casas de repouso do município; o cirurgião dentista
Raul Pallotta Filho, professor universitário com serviços prestados à
comunidade; e o oncologista pediátrico Cristiano Gomes, palestrante
voluntário do Projeto Rumo há vários anos. Todos foram aplaudidos
pelos amigos e rotarianos presentes.

Realizado no CAMP de São Bernardo do Campo/SP, o treinamento
da Equipe Distrital 2017-2018 reuniu os rotarianos que irão trabalhar
diretamente com o Governador Eleito Claudio Hiroshi Takata durante
sua gestão. A capacitação teve apresentações do próprio Takata e do
ex-governadores Roberto Herrera, Marcelo Haick e Marcos Franco,
além do Instrutor Distrital Rui Cabral de Mello. As comissões e os
governadores assistentes debateram metas e planejamento para o
período que se aproxima. Durante a plenária, eles apresentaram os
objetivos que definiram para suas atuações no Distrito.

RC de São Paulo-Ipiranga

Confirmados em Atibaia

REUNIÃO DA AMIZADE | ÁREA 12

40º INSTITUTO ROTARY DO BRASIL

Em 16 de janeiro, o Rotary Club de São Paulo-Ipiranga realizou a 102ª
Reunião da Amizade, em conjunto com o Rotary Club de São Caetano
do Sul. Ela ocorre há 51 anos e as visitas são alternadas entre os clubes.
Nesta edição, ocorreu a palestra "Rotary no Caminho dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU 2015-2030", proferida
pelo sociólogo Marcos Godinho, consultor da B2S.eco - Consultoria
Socioambiental. Os membros da ONU Brasil, da Liga das Mulheres
Eleitoras, das Comunidades que Reciclam e da Associação de Amigos do
Planalto Paulista também foram convidados.

Ian Riseley, Presidente Eleito do Rotary International (2017-2018), e
Ron Burton, que presidiu a instituição em 2013-2014, e que atualmente
exerce o posto de representante dos curadores da Fundação Rotária,
confirmaram suas participações no 40º Instituto Rotary do Brasil 2017. O
evento será realizado no Bourbon Convention & Spa Resort, na cidade
de Atibaia/SP, de 31/08 a 02/09. O prazo para inscrição com desconto
foi prorrogado até 31/03. A possibilidade de parcelamento em 6x sem
juros vai até 28/02. Inscrições pelo site www.institutorotarybrasil.org.
br. #NosVemosEmAtibaia #InstitutoRotaryAtibaia.

RC de São Paulo-Vila Mariana

Programa Rotary na TV

HOMENAGEM | ÁREA 12

INTERCÂMBIO EM TAIWAN | DISTRITO 4420

Todo ano, o Rotary Club de São Paulo-Vila Mariana homenageia
profissionais que mudam a comunidade onde vivem. Neste mês, o
reconhecimento foi feito ao senhor Martino Malandrino, que dirige a
Casa de Massas Malandrino, fundada pela família em 1940, época que
não era possível importar massas da Itália devido à guerra. Com fabricação
própria, a casa atende famílias tradicionais do bairro há décadas, como
os Villano, Nastari, De Paula e Sallermo. Com o tempo, ele criou pratos
diferenciados e também o minueto, uma versão individual de clássicos da
cozinha, que são congelados e de prático preparo.

Na edição de 19 de fevereiro, o Rotary Na TV recebeu o
estudante Leonardo Tyr da Silva, intercambista do Rotary Club de
Santos-Boqueirão. Ele falou sobre suas experiências no período em
que viveu em Taiwan, onde adquiriu novos conhecimentos, idiomas,
culturas e amigos durante o programa de intercâmbio. O programa vai
ao ar aos domingos (22h30) e as reprises às segundas-feiras (17h30),
pela TVCOM, Canal 11 da NET Santos/SP. Para quem está fora da área
da emissora, pode assistir em tempo real no www.tvcomsantos.com
ou as reapresentações no facebook.com/RotaryNaTV.
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Rotary para novos rotarianos
Companheiros com pouco tempo de clube tiveram a oportunidade de participar
de treinamento exclusivo para entender a ampla estrutura da instituição
As atividades em Rotary constituem um universo
paralelo para quem nunca foi associado ou admitido
recentemente. Esta realidade pode apresentar lacunas
de informações, fazendo com que o novo membro
se sinta deslocado entre os demais companheiros e
causando baixas no quadro de associados. Diante disso,
a Comissão Distrital de Desenvolvimento de Quadro
Associativo (DQA), juntamente com colaboradores de
diversos setores, realizou um evento inédito no Distrito
4420. Com o foco nos recém chegados, o “Rotary para
Novos Rotarianos” (Rotary New Member’s Day) foi
realizado em 28 de janeiro, no CAMP de São Bernardo
do Campo/SP, onde reuniu 55 participantes indicados por
seus respectivos clubes.

Sobrinho explica que a programação do
evento foi elaborada em cima dos principais motivos
de desligamentos apontados pelas pesquisas do RI.
“Entre as justificativas mais mencionadas para a saída
dos clubes estão admissões equivocadas, falta de apoio,
expectativas não correspondidas e conflitos internos.
Pensando nestas dificuldades e em melhorar o índice
de fidelização, preparamos as atividades deste evento
inédito. Restringimos as inscrições ao período de dois
anos como sócio para evitar que os participantes
recebessem qualquer tipo de influência por parte dos
mais experientes. Quem não se enquadrava neste
pré-requisito recebia o aviso de que não era elegível
para o encontro”.

Segundo Fernando Dias Sobrinho, Presidente da
Comissão de DQA, a ideia deste tipo de encontro surgiu
durante um seminário realizado na cidade de Bertioga/
SP. “As pesquisas realizadas pelo Rotary International
(RI) mostram que 66% dos novos sócios se desligam nos
primeiros dois anos. Isso demonstra falta de motivação
para continuar no clube e participar de suas atividades ou
até mesmo um certo grau de decepção. Ou seja, há duas
baixas para cada três rotarianos nesta faixa de tempo.
O encontro no CAMP veio justamente para atender esta
demanda e permitir que os novatos se sintam integrados
à realidade da instituição, além de conhecerem melhor
como sua estrutura mundial funciona”.

A programação contou com quatro temas e
os participantes foram instruídos na criação de clubes
e projetos fictícios, justamente para entenderem
como o RI funciona na prática. A primeira palestra foi
realizada pelo organizador do evento, Marcos Buim,
que apresentou ao público as noções básicas sobre
RI. Sobrinho, que já foi Governador do Distrito 4420
(2011-2012), falou sobre engajamento. Claudio Hiroshi
Takata, Governador Eleito (2017-2018), explicou como
funciona a Fundação Rotária. A psicóloga Alexandra
Gutierrez de Barros Zampol apresentou o tema
“Resolução de Conflitos” nas plenárias do encontro,
criando situações práticas para que os participantes
encontrassem soluções eficazes.

Claudio Hiroshi Takata, Governador Eleito 2017-2018, foi um
dos facilitadores que colaboraram com o treinamento

“As pesquisas realizadas pelo Rotary
International (RI) mostram que 66%
dos novos sócios se desligam nos
primeiros dois anos”.
- Fernando Dias Sobrinho -

O clima de companheirismo e motivação
esteve presente entre os participantes
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Equipe, dinamismo e
interatividade
Sócio fundador do Rotary E-Club 4420, Buim
explica que o curto período para a realização do
encontro tornou tudo mais interativo. “Em virtude
do pouco tempo que tínhamos durante o dia, das
8h00 às 17h00, desenvolvemos um novo modelo de
trabalho. Integramos as principais áreas de atuação,
organização e divisão de cargos, e solicitamos a
elaboração de um projeto comunitário dentro dos
padrões da Fundação Rotária. Foi um trabalho bem
interativo, onde a participação efetiva ocorria por
meio de pesquisas de dados mínimos sobre Rotary. As
informações complementares só eram repassadas após
o preenchimento de dados prévio sobre noções básicas
de RI e da Fundação Rotária. Foi muito produtivo”.
Alexandra Corrêa, secretária do Rotary Club
de São Bernardo do Campo-Terra Nova, está associada
ao clube desde 2014. Ela foi uma das participantes
do Rotary New Member’s Day. “Eu já fazia parte do
Rotary em 2015, mas me desliguei por divergências
internas. Fui convidada pelo atual presidente para
retornar ao quadro de sócios e reassumir a função de
secretária. No encontro, minhas expectativas foram
superadas, justamente pela participação nas palestras
e outras dinâmicas. Os desafios lançados aos grupos
participantes eram encarados com foco e todos
se empenhavam em concluir as tarefas com êxito.
Estávamos muito entrosados e dedicados para resolver
os problemas apresentados”.

“Foi um trabalho bem
interativo, onde a participação
efetiva ocorria por meio de
pesquisas de dados mínimos
sobre Rotary”.

- Marcos Buim -

Buim aponta que o sucesso desta primeira
edição deve ser creditado aos companheiros voluntários.
Ele diz que sem o envolvimento completo desta equipe,
o objetivo do evento podia ficar comprometido.
“Agradecemos a diretoria e colaboradores do CAMP por
cederem o espaço e a estrutura. Os trabalhos interativos
foram desenvolvidos por José Carlos Hoenen. Os temas
foram ministrados pelo Fernando Dias Sobrinho, Cláudio
Takata, Marcos Buim e Alexandra Barros. A mentoria
dos clubes ficou por conta Gabriela Gadea, Silvia Camisa
Nova, Suma Shimuta e Marisa Dascenzi, enquanto que o
apoio da Olga Tamashiro e de seu esposo Antonio Duarte
foi fundamental para registrar as imagens do evento”.

Próximas oportunidades:
O Rotary para Novos Rotarianos (Rotary New Member’s
Day) tem uma edição prevista para acontecer na
Baixada Santista/SP ainda neste semestre rotário.
Incentive os membros do seu clube a participarem
deste importante evento. Em breve, a programação
e demais informações serão divulgadas por e-mail e
no site www.rotary4420.org.br. Indique novos sócios,
forme líderes e participe!

Equipe de trabalho do treinamento organizou
o conteúdo de forma integrada
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Aprendendo a empreender
com sucesso
Planejamento estratégico, análise de mercado e capacitação profissional estão entre os
principais desafios existentes na cultura empreendedora do Brasil
“O empreendedor não pode se acomodar.
Tem que aguçar o olhar e propor ideias inovadoras,
dar sugestões de melhorias ao negócio, motivar sua
equipe e sempre satisfazer os desejos de seus clientes.
Para isso, são necessários cursos e consultorias
para que o potencial empresário tenha sucesso na
realização do sonho de abrir o próprio negócio”. A
definição é de Paulo Sergio Brito Franzosi, gerente
regional do Sebrae-SP na Baixada Santista/SP e
associado do Rotary Club de Santos. No mês dos
Serviços Profissionais em Rotary International, o
especialista passa dicas de como fomentar a cultura
empreendedora e aumentar a competitividade das
MPEs (Micro e Pequenas Empresa).

Ele deixa claro que os números não abrangem
o recente cenário da crise econômica brasileira, mas
lembra que é importante destacar que houve evolução
na pesquisa. Outro fator relevante é que ela se deu num
ambiente de segurança jurídica e economia estável,
como o gerente afirmou anteriormente. “Fatores
como queda dos juros, expansão do rendimento
médio da população e aperfeiçoamento do ambiente
legal foram essenciais para que isso ocorresse naquele
momento econômico. Mas é preciso entender também
que a mortalidade empresarial é, em grande parte
dos casos, fruto da falta de planejamento ao abrir o
próprio negócio. É preciso atenção para isso”, alerta o
sócio do Rotary Club de Santos.

Para aquele empresário já estabelecido,
o Sebrae-SP oferece conhecimento para que ele
aperfeiçoe ou crie novos processos no seu dia-a-dia de
negócios. Franzosi conta que as pequenas empresas
sofrem com a instabilidade econômica e política.
Sendo assim, segurança jurídica e previsibilidade
econômica são ferramentas essenciais para o sucesso
empresarial. “Levantamento realizado pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) atesta isso. No
início de 2017, apenas 21,4% dos empreendedores
pretendiam fazer investimentos no primeiro trimestre.
Por outro lado, a pesquisa mostrou que a capacidade
de resiliência do setor é grande”.
Segundo o gerente, a confiança dos
empresários de varejo e serviços aumentou 21,4%
em relação ao indicador do mesmo período do ano
passado, quando o índice foi de 42 pontos percentuais.
Ele enfatiza que a saúde econômica no País depende
das micro e pequenas empresas, que representam
52% dos empregos com carteira assinada e chegam
a ter 27% de participação do PIB nacional. “ A boa
notícia é que a mortalidade das MPEs brasileiras está
em queda. Segundo um levantamento divulgado pelo
Sebrae, em outubro do ano passado, o número de
empresas que fecharam as portas antes de completar
dois anos de existência caiu de 45,8% (2008) para
23,4% (2012). É um cenário animador”.

“O empreendedor não
pode se acomodar. Tem que
aguçar o olhar e propor ideias
inovadoras, dar sugestões de
melhorias ao negócio, motivar
sua equipe...”.

- Paulo Sergio Brito Franzosi -

A Feira do Empreendedor é fonte de
informações para quem abre um negócio
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Fazendo as coisas
do jeito certo
Franzosi considera o empreendedor brasileiro
ousado e criativo Apesar destas qualidades, uma
economia instável, aliada à falta de planejamento,
colabora para que alguns empreendimentos não
se consolidem. É por isso que destacar de forma
redundante a questão do planejamento nunca será
exagerado. Planejar passa a ser tão importante quanto
fazer o negócio. Segundo estudos, a mentalidade
empreendedora está em evolução no País.
Relatório de Empreendedorismo no Brasil da Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) aponta que ter o
próprio negócio continua figurando entre os principais
sonhos dos brasileiros, sendo que a proporção
observada em 2015 (34%) foi superior à de 2014 (31%).
Dados de 2015 apontam que 52 milhões
de brasileiros entre 18 e 64 anos de idade estavam
envolvidos na criação de algum negócio, na condição
de empreendedor inicial ou estabelecido. “Mesmo
com o cenário negativo, é possível ser otimista. Antes
de qualquer coisa, estudar o mercado e analisar as
oportunidades é essencial. Será que a minha ideia
é realmente inovadora? Vou ter escala para o meu
produto ou serviço? São perguntas indispensáveis.
Feito isso, é necessário procurar capacitação e
planejamento. Estudo do Sebrae mostra que os
sobreviventes nos primeiros anos de existência
gastam mais tempo em planejamento do que aqueles
que fecham as portas”, revela Franzosi.
Empreender é, acima de tudo, assumir
riscos. Esta é uma característica que Franzosi procura
fortalecer nos potenciais empreendedores que
procuram o Sebrae-SP. Avaliar possibilidades antes de
investir no negócio também é essencial para o sucesso.
“Correr risco calculado é uma qualidade fundamental
no empresário. Muitos dos fatores que provocam o
fechamento de uma empresa decorrem da falta de
capacitação e conhecimento. Não negociar prazos
com fornecedores, não investir na capacitação da mão
de obra e não fazer acompanhamento rigoroso das
receitas e despesas são alguns exemplos disso”.

Análise de mercado é fundamental no negócio

A tecnologia é importante alida dos novos empreendedores

Sessão de negócios é uma das ações que o Sebrae realiza

“Estudo do Sebrae mostra que os
sobreviventes nos primeiros anos de existência
gastam mais tempo em planejamento do que
aqueles que fecham as portas”.

O Sebrae Móvel leva informações em situações pontuais

Nos espaços desta edição, a feira usou um
modelo de cidade empreendedora
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MEI e a legalização
do negócio

Network em Rotary

A empresa legalizada gera receitas para os
municípios investirem em benefícios para a sociedade e
promove empregos formais. Empreender é, portanto,
muito mais do que oferecer um serviço ou produto
para atender demandas de mercado. Trata-se de
participar do crescimento social e do desenvolvimento
econômico de uma cidade, por exemplo. “O MEI
(Micro Empreendedor Individual) foi um grande
avanço. Além de tirar milhares de empreendedores
da informalidade, permitindo ao poder público criar
políticas de fomento ao empreendedorismo, ele
proporciona uma série de benefícios, como o acesso a
financiamentos bancários, aposentadoria, nota fiscal
e a tão sonhada maquininha do cartão de crédito”.

Enquanto rotariano e especialista em empreendedorismo,
Franzosi acredita que o Rotary pode ser um polo gerador
de negócio ou uma ampla rede de contatos, justamente
por reunir lideranças, profissionais liberais e empresários.
“O conceito do empreendedorismo deve permear a
rotina de todos que estão no mercado na busca de
melhores resultados, desenvolvendo habilidades para
criar e gerir o cotidiano do seu negócio. Acredito que o
Rotary proporciona esse ambiente de networking pela
capilaridade que tem com inúmeros líderes de diversos
segmentos empresariais, onde cada um tem a visão
clara do seu trabalho na sociedade, com sua dedicação,
exemplo e influência no ambiente profissional”.

A respeito do melhor segmento para se
investir, o gerente diz que sempre será aquele que
atenda as demandas da sociedade ou setor específico.
Investir numa área onde o empreendedor já tenha
habilidade profissional também minimiza os riscos.
“Por conta disso, é preciso estudar o mercado antes de
abrir um negócio. Escrevi um artigo em 2016 sobre as
oportunidades que o funcionamento do VLT (Veículo
Leve sobre Trilhos) traria aos empreendedores na
Baixada Santista. Com estações instaladas em vários
bairros das cidades atendidas pelo modal, novos fluxos
de pessoas iam fomentar a criação de serviços. É o que
está acontecendo agora. É preciso atentar-se ao que
acontece ao nosso redor”.
A Tecnologia da Informação é outra aliada
neste processo de fortalecimento do negócio. Além
de facilitar a comunicação e os processos internos,
ela permitiu que as MPEs e o MEI pudessem acessar
ferramentas com baixo custo de investimento. “As
mídias sociais, por exemplo, permitem alcançar um
número cada vez maior de potenciais clientes sem
muitos gastos ou até gratuitamente. Os interessados
em melhorar a gestão de seus negócios podem
participar de cursos que temos nesta área. Mas o
Sebrae-SP também oferece consultorias e treinamentos
diversificados em planejamento, empreendedorismo,
abertura de empresa, finanças, marketing, gestão de
pessoas, jurídico, entre outros”.
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Buscar informações é algo essencial
antes de abrir o próprio negócio

Realizada enquanto fechávamos esta edição da
Revista Rotary 4420, a 6ª Feira do Empreendedor
do Sebrae-SP é considerada o maior evento do
empreendedorismo brasileiro em 2017. Organizada
de 18 a 21 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições
do Anhembi, na cidade de São Paulo/SP, ela reuniu
expositores, consultores empresariais e milhares
de pessoas que buscavam as melhores formas para
empreender. “Neste ano, a feira teve um formato de
Cidade Empreendedora, simulando situações reais do
dia-a-dia empresarial. Diversos rotarianos marcaram
presença no evento, aproveitando uma ótima
oportunidade para se atualizarem neste infinito
mundo dos negócios”, finaliza o gerente.

O ERBS do Sebra-SP fica no Canal 3, em Santos/SP

Atendimento na Baixada Santista
“As mídias sociais, por exemplo, permitem
alcançar um número cada vez maior de
potenciais clientes sem muitos gastos
ou até gratuitamente”.

Com abrangência nacional, o Sebrae é dividido por estados e escritórios regionais nos municípios brasileiros. O
Escritório Regional do Sebrae-SP na Baixada Santista (ERBS) está localizado à Avenida Washington Luiz, 176 Encruzilhada - Santos/SP. A unidade fica bem perto da estação Washington Luiz do VLT. Possui salas de atendimento
e estacionamento próprio para os clientes em atendimento. Funciona de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 17h00. O
ERBS também possui unidades de atendimento do “Sebrae Aqui”, localizadas nas cidades de Praia Grande, Bertioga
e Itanhaém. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (13) 3208-0010 ou no site www.sebraesp.com.br.
Franzosi (à esq.) e parte da sua equipe no ERBS
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Planejamento
estratégico feito
para não dar certo
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Pesquisa sobre o nível de
satisfação dos sócios
- Por Fernando Dias Sobrinho. -

Temos no Rotary inúmeros recursos que ajudam no desenvolvimento. Basta consultar o site do RI e seus
manuais. Então, se é assim tão fácil, por que a eficiência dos nossos clubes está baixa quando o assunto é, por
exemplo, o desenvolvimento do quadro associativo? Bem, há diversas causas possíveis, mas talvez a mais crítica
esteja na falta de profundidade na aplicação adequada da ação escolhida. Um dos recursos, rotineiramente mal
aplicado é o planejamento estratégico. Ele é mal feito e mal executado, com resultados bem abaixo do esperado.
É o planejamento feito para não dar certo! Em que aspectos costumamos errar?
Intenção - Para que fazer um planejamento estratégico? Se não for para fazer as mudanças necessárias
para levar o clube a um próximo patamar, melhor não fazer. Por que perder tempo? Vontade - Mudanças começam
usualmente na intenção dos líderes. Se o conselho diretor não quer realmente mudar as perspectivas do clube, a
coisa simplesmente não vai funcionar. Ele será o primeiro a “sabotar” o plano. Planejamento não pode ser feito
apenas para constar, é preciso comprometimento.
Diagnóstico - Erro no diagnóstico é um erro comum. Em uma análise simples, se o planejamento teve
baixo rendimento, a conclusão direta é que faltou comprometimento ou erro de diagnóstico. Se o planejamento
não deu certo no seu clube, volte à etapa de diagnóstico. Aplique a boa pesquisa que o Distrito disponibiliza para
identificar e resolver as deficiências do clube. Cultura - Considere as mudanças do mundo e no comportamento
das pessoas. Estamos sempre mudando. Muitos rotarianos se prendem às justificativas para explicar por que as
coisas são feitas do jeito atual, rejeitando o pensamento novo. Fazem mais do mesmo. Adotam atitudes que não
tem sustentabilidade. Mudanças exigem um novo modelo mental e uma nova visão sobre as oportunidades.
Metodologia - Não é o clube que precisa se adequar à metodologia, é a metodologia que precisa se
adequar ao clube. Não é possível exigir além do que as pessoas podem dar. Realidade e desafio - O planejamento
deve ser feito baseado na realidade do clube e grau de comprometimento dos seus membros, inclusive para
definir a sua duração. Três, cinco, seis anos e por aí vai. Quanto maior a maturidade para planejar, maior deve ser
a linha de tempo. As pessoas que irão executar o plano traçado devem estar cientes do porte do desafio, mas
ao mesmo tempo, seguros de que é possível superá-lo. Para isso, devem sentir que sua realidade foi incluída no
planejamento.
Acompanhamento e mudança de rumo – Normalmente, esquecemos de acompanhar, afinal, temos
tanto a fazer. O planejamento deve ser visto com instrumento vivo e não algo a mais em meio a tantas outras
coisas. Ajustes de rota são necessários, como consequência dos resultados inesperados, às vezes para melhor,
e do aprendizado. Planejamento concluído. E depois? - Há uma tendência para a dispersão quando se conclui
a elaboração do plano estratégico. Uma liderança comprometida é essencial para convencer os demais a
participarem com comprometimento.
Resumindo - Erros de diagnóstico, métodos inadequados, equipe despreparada, líderes descrentes, etc.
Na maior parte das vezes, o problema não está no recurso, e sim naqueles que o utilizam. Para saber mais
consulte: Por que o planejamento estratégico falha - Roger Born - Revista Digital.

* Fernando Dias Sobrinho foi Governador do Distrito 4420 no Ano Rotário 2011-2012. Atualmente, ele é Presidente
da Comissão Distrital do Quadro Associativo (Gestão 2016-2019) e Coordenador Assistente do Rotary International na
Zona 22 A. E-mail: fernandorotary@gmail.com | Skype: fernandodiassobrinho.

Este questionário avalia como estão se sentindo os rotarianos. É possível responder em
poucos minutos. Não é preciso identificação e basta assinalar apenas uma alternativa em
cada questão. Utilize este modelo e ajude a melhorar o desempenho do seu Rotary Club.
1 - Qual a sua opinião a respeito do local das
reuniões do seu clube?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular (

) Ruim

2 - Qual a sua opinião a respeito do horário
escolhido para o início das reuniões?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular (

) Ruim

3 - As reuniões iniciam-se no horário definido?
Existe pontualidade?
(

) Sim (

) Não (

) Às vezes

4 - Como são as reuniões do seu clube?
( ) Ótimas ( ) Boas ( ) Regulares ( ) Ruins
5 - Qual a sua opinião a respeito da duração
das reuniões?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Ruim

6 - Qual a sua opinião a respeito da integração
dos companheiros nas reuniões?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Ruim

7 - Qual a sua opinião a respeito da qualidade
das informações rotárias que recebe?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Sim (

) Não (

) Às vezes

9 - Você já participou de atividades e projetos
do clube?
(

) Sim (

) Não

(

) Sim (

) Não (

) Às vezes

11 - Qual a sua opinião a respeito do valor
da mensalidade?
(

) Alto (

) Aceitável (

) Baixo

12 - Qual a sua opinião a respeito da integração
dos companheiros fora do clube?
(

) Ótima (

) Boa (

) Regular (

) Ruim

13 - Como você avalia a presença da equipe
distrital?
(
(

) Próximo ( ) Distante
) Disponível se necessário

14 - Como seus familiares reagem ao seu
envolvimento com o Rotary?
(
(

) Apoiam ( ) Não apoiam
) São indiferentes

15 - Você conseguiu crescimento pessoal
após a sua entrada no Rotary?
(

) Sim (

) Não

) Ruim

8 - Você se sente à vontade para compartilhar
suas opiniões com os líderes do clube?
(

10 - Você se sente produtivo no seu clube?

* Se necessário, registre abaixo as suas
observações pessoais:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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